


d. Preencher folhas de frequência e relatório de atividades mensais, e enviar ao 
Coordenador de sua equipe;

e. Comunicar ao Coordenador de sua equipe qualquer alteração ocorrida;
f. Ter ética na condução das atividades do projeto;

g. Tratar com sigilo as informações sobre os empreendedores e seus empreendimentos;
h. Atender as demais solicitações da Coordenação do projeto.

4. Requisitos obrigatórios

a. Ser servidor público do Instituto Federal de Brasília, campus Ceilândia. 
b. Disponibilidade de, no mínimo, 10 horas semanais para dedicação ao projeto.
c. Ter computador, ou notebook, com acesso à internet para participação nas 

atividades.

5. Inscrição
As inscrições são feitas online através do formulário disponível em: 
https://forms.gle/nAtLcNkfBVYNo4PTA
No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher as informações solicitadas e anexar os 
seguintes documentos:

a) Comprovante de vínculo com o Instituto Federal de Brasília, campus Ceilândia, onde conste o 
número do SIAPE do servidor. 
b) Diploma de curso técnico, ou superior, na área de programação ou informática ou elétrica ou 
eletrônica, para fins de pontuação. 

6. Da seleção
O processo seletivo se dará por classificação com base nos critérios de pontuação a seguir.

A. 40 pontos: apresentação de diploma de curso técnico ou superior na área de programação 
ou informática ou elétrica ou eletrônica.

B. 60 pontos: entrevista (via google meet).

O total de pontos por candidato será de até 100 (cem) pontos e consiste na soma das notas 

obtidas em A e B.

O candidato deve obter, no mínimo, 50 (quarenta) pontos, considerando a soma dos critérios A e 

B, para não ser desclassificado.

7. Cronograma
O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo:

Publicação do Edital 23 de maio de 2022

Período de Divulgação e Inscrição online * 23 a 25 de maio de 2022

Análise documentação 26 de maio de 2022

Data Provável da homologação das inscrições, 
resultado parcial e convocação para Entrevista 26 de  maio de 2022

Período para interposição de recurso  contra o 
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